
 

 

 

 

 

รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

รอบ ๑๒ เดือน วันท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        โรงพยาบาลขุขันธ    

                                                                          จังหวดัศรีสะเกษ 

 

 

 

 



คํานํา 

ตามที่ โรงพยาบาลขุขันธ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบการดําเนินงานของแผนงานบูรณาการตอตานการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กําหนดใหหนวยงานมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป ของหนวยงาน โดยโรงพยาบาลขุขันธ 

ไดจดัทําแผนปฏบิัตกิารปองกันปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลขขุันธ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น  

บดัน้ี กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุขนัธ ไดจดัทํารายงานผลการกํากับตดิตามการ ดาํเนินการตาม

แผนปฏิบตัิการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดอืน 

 

 

                                                                                                   กลุมงานบริหารทั่วไป  

                                                                                                                 โรงพยาบาลขขุันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



     สารบัญ 

                             คํานํา                                                                                            หนา 
บทที ่๑ แผนปฏบิัตกิารปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ                        ๑  

          บทที ่๒ รายงานผลการปฏบิตัติามแผนการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบ  ๓  
                    โรงพยาบาลขขุันธประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)  
                    ภาคผนวกเอกสารอางอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและสงเสริมจริยธรรม ของโรงพยาบาลขขุันธ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
ลําดบั โครงการกิจกรรม วัตถปุระสงค ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ดําเนินการ 
เปาหมาย งบประมาณ  (บาท) หนวยงานที่รับผิดชอบ 

๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอ
การทุจริต 

บุคลากรในโรงพยาบาลมี
พฤติกรรมรวมตอตานการ
ทุจริต 

จัดโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมใหบคุลากรมี
จิตสํานึกสาธารณะแยก
ผลประโยชนสวนรวม
และผลประโยชนสวนตน 

ตค. ๒๕๖๔ – กย. 
๒๕๖๕ 

บุคลากร
โรงพยาบาลขุ
ขันธ 

- คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลขุขันธ 

๒ เจตจํานงในการตอตาน
การทุจริต 

สรางวัฒนธรรมการตอตาน
การทุจริตใหเกดิขึ้นใน
โรงพยาบาล 

การประกาศเจตนารมณ
ในการตอตานการทุจริต 

ตค. ๒๕๖๔ – กย. 
๒๕๖๕ 

บุคลากร
โรงพยาบาลขุ

ขันธ 

- คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลขุขันธ 

๓ สกัดกั้นการทุจริตเชงิ
นโยบาย 

การทุจริตถูกยบัยั้งอยางเทา
ทันดวยกลไกการปองกันการ
ทุจริตและการบริหารจัดการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

โครงการ/กิจกรรมท่ี
เสริมสรางความรู
เกีย่วกับ กฏ ระเบยีบ
และกฏหมายที่บงัคบัใช
ในการปองกันกิจกรรมมิ
ใหเกิดการทุจริต 
ประพฤตมิิชอบ 

ตค. ๒๕๖๔ – กย. 
๒๕๖๕ 

บุคลากร
โรงพยาบาลขุ

ขันธ 

- คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลขุขันธ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ลําดบั โครงการกิจกรรม วัตถปุระสงค ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินการ 

เปาหมาย งบประมาณ  (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

๔ พัฒนาระบบการปองกัน
การทุจริตเชงิรุก 

การปราบปรามการทุจริตและ
การบังคบัใชกฎ ระเบียบมี
ความรวดเร็วเปนธรรมและ
ไดรับความรวมมือจาก
บุคลากร และสรางวัฒนธรรม
ในการทํางานท่ีด ี

โครงการ/กิจกรรมท่ี
สงเสริมบคุลากรปฏิบตัิ
หนาทีต่ามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

ตค. ๒๕๖๔ – กย. 
๒๕๖๕ 

บุคลากร
โรงพยาบาลขุ
ขันธ 

- คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลขขุันธ 

๕ ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปราม
การทุจริต 

ปรับปรุง พัฒนากลไกและ
กระบวนการ ปราบปรามการ
ทุจริตใหมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเทาทันตอพล
วัตรของการทุจริต 

ชองทางการรองเรียน
และแจงปญหาการทุจริต
ของบคุลากร 

ตค. ๒๕๖๔ – กย. 
๒๕๖๕ 

บุคลากร
โรงพยาบาลขุ

ขันธ 

- คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลขขุันธ 

 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………. 
                                  (นายประวิทย  เสรีขจรจารุ) 
                               ผูอํานวยการโรงพยาบาลขขุันธ 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏบิตัิการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบ ของโรงพยาบาลขขุันธ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ – ๒๖  สงิหาคม  ๒๕๖๕ 

ลําดบั โครงการกิจกรรม วัตถปุระสงค ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินการ 

เปาหมาย กระบวนการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

๑ เจตจํานงในการ
ตอตานการทุจริต 

สรางวัฒนธรรมการตอตานการ
ทุจริตใหเกิดขึ้นในโรงพยาบาล 

การประกาศ
เจตนารมณในการ
ตอตานการทุจริต 

ตค. ๒๕๖๔ – กย. 
๒๕๖๕ 

บุคลากร
โรงพยาบาล 

ขขุันธ 

๑. จัดทําประกาศ
เจตนารมยการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 
๒.๑. จัดทําหนังสอืแจง
เวียนประกาศเจตนารมย
การตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 
๒.๒ ลงประกาศเผยแพร
ในเว็บไซตของหนวยงาน
หรือชองทางอื่นท่ีสามารถ
ลงได 

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลขขุันธ 

๒ ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

ปรับปรุง พัฒนากลไกและ
กระบวนการ ปราบปรามการ
ทุจริตใหมคีวามรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเทาทันตอพลวัตร
ของการทุจริต 

ชองทางการรองเรียน
และแจงปญหาการ
ทุจริตของบคุลากร 

ตค. ๒๕๖๔ – กย. 
๒๕๖๕ 

บุคลากร
โรงพยาบาล 

ขขุันธ 

-ปรับปรุงชองทางการ
รองเรียนใหเปนปจจุบัน 

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลขขุันธ 

 
 

ลงชื่อ……………………………………………. 
                                  (นายประวิทย  เสรีขจรจารุ) 
                               ผูอํานวยการโรงพยาบาลขขุันธ 


